Prywatne modlitwy i
nabożeństwa
Poradnik
(Przeznaczony dla osób sprzątających, marszałków,
księży)

We współpracy z:
Diecezją Rockford
Diecezją Joliet
Diecezją Peorii
Diecezją Springfield
Diecezją Belleville

Prosimy sprawdzić w swojej lokalnej diecezji, czy w rozpatrywanym dokumencie dokonano jakiś
zmian.

Te wytyczne dotyczące przyjmowania Komunii w kościele odzwierciedlają aktualne wskazówki
władz państwowych, pracowników służby zdrowia i władz kościelnych.
Wytyczne te opierają się na aktualnych wymaganiach dla grup liczących 10 lub mniej osób
obecnych w kościele, w dowolnym momencie, z wyłączeniem wszystkich duszpasterzy,
marszałków, czy osób pozdrawiających.
Parafie powinny dostosowywać się do tych zasad, jedynie kiedy to konieczne, jednakże powinny
być ostrożne, aby nie naruszać dystansu społecznego, przepisu zakrywania twarzy i
przepisów dotyczących dezynfekcji.
Parafie lub proboszczowie NIE mogą zmieniać liczby dozwolonych wiernych, dystansu
społecznego, zakrywania twarzy ani wytycznych dotyczących dezynfekcji zawartych w tym
dokumencie.
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Krok po kroku
Prywatne modlitwy i nabożeństwa

Uwagi ogólne:
•

Prywatne modlitwy powinny odbywać się w głównym kościele, a nie w bocznej kaplicy, ze względu
na konieczność zachowywania dystansu społecznego i wymaganych odległości.

•

Całkowita liczba dozwolonych osób modlących się w kościele nie może przekraczać 10.

•

Osoba witająca powinna spotkać się z uczestnikami w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały czas
otwarcia kościoła na modlitwę.

•

Wszyscy obecni w kościele muszą mieć założone na twarzach maseczki ochronne. Biorąc pod uwagę
wytyczne IDPH i CDC, osoby mające trudności w oddychaniu mogą być zwolnione z wymogu noszenia
maseczek. Osoby te muszą jednak najściślej przestrzegać zachowania dystansu społecznego w stosunku
do tych, którzy nie mieszkają w ich domostwie.

Ustalenie harmonogramu prywatnych modlitw i nabożeństw
ZADANIE # 1
Ustalenie harmonogramu prywatnych modlitw i
nabożeństw

Krok 1: Należy ustalić harmonogram prywatnych modlitw i nabożeństw

Uwaga: Należy pamiętać, że w tym czasie kościół nie może pozostawać bez opieki. W celu zachowania
odpowiednich środków ostrożności, w kościele przez cały czas musi być obecna osoba witająca
lub marszałek.
Krok 2: Kiedy parafia ogłaszasz otwarcie kościoła na prywatne modlitwy i nabożeństwa, powinna udzielić
parafianom jasnych wskazówek włączywszy następujące informacje:
o
o
o
o
o
o
o

Dokładne godziny otwarcia kościoła.
W danym momencie w kościele nie może przebywać więcej niż 10 osób.
Jeśli jest kolejka czekających parafian, wierni powinni ograniczyć swój czas modlitwy do 20 minut.
Po tym czasie osoba witająca może taktownie przypomnieć, że czekają inne osoby i poprosić
obecnych, aby wyszli.
Wierni powinni przynosić własne maseczki ochronne lub okrycia twarzy, które będą musieli nosić
przez cały czas trwania ich adoracji.
Obecni nie mogą siedzieć razem, chyba że mieszkają razem.
Osoba witająca poprowadzi wiernych do wyraźnie oznaczonych miejsc siedzących.
Obecni zostaną poproszeni, aby nie zmieniać swoich miejsc ani nie poruszać się po kościele.
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Przygotowanie do prywatnych modlitw i nabożeństw
ZADANIE # 1
Umieszczanie znaczników w kościele

Krok 1: Na podłodze i w ławkach, które będą używane
należy umieścić znaczniki wskazujące, gdzie wierni
powinni na swój czas prywatnej modlitwy.
Uwaga: Należy stosować się do wytycznych
dotyczących zachowywania dystansu społecznego.
Wszyscy wierni muszą mieć założone maseczki
ochronne lub okrycia twarzy przez cały czas
podczas pobytu w kościele.
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Przeprowadzenie prywatnych modlitw i nabożeństw
ZADNIE # 1
Towarzyszenie wiernemu do jego miejsca w ławce

Krok 1: Osoba witająca powinna spotkać się z wiernymi w przedsionku i pełnić swą posługę przez cały czas
trwania wystawienia.
Uwaga: Jeśli wszystkie dostępne miejsca siedzące zostaną zajęte na prywatną modlitwę, marszałek / osoba
witająca poprosi wiernych, aby pozostali poza kościołem do czasu, aż będzie dostępne miejsce. Przypomnij
wiernym, aby podczas oczekiwania zachowywali odpowiedni dystans społeczny.

Krok 2: Osoba witająca / marszałek zapewni
odpowiednie środki bezpieczeństwa:

• Dopilnuje, by wszyscy mieli założone na
twarzach maseczki ochronne.
• Dopilnuje, aby wszyscy uczestnicy
dezynfekowali ręce przed wejściem do
kościoła.
• Przypomni wiernym, że jeśli mają gorączkę lub
są chorzy, nie powinni wchodzić do kościoła.
• Dopilnuje, aby wszyscy obecni zostali
poinformowani, iż po zajęciu miejsc
powinni pozostawać tam przez cały czas
swojego pobytu w kościele.
• Dopilnuje, żeby obecni przez cały czas
zachowywali odpowiedni dystans społeczny.

ZADANIE # 2
Prywatna modlitwa i nabożeństwa

Krok 1: Marszałek skieruje pierwszą osobę do jego
miejsca i przypomina mu, że prywatna modlitwa jest
ograniczona do 20 minut i, że nie powinien opuszczać
swojego miejsca.
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Krok 2: Jeśli konieczne, marszałek taktownie powie modlącemu się, że czekają inne osoby i poprosi go o
wyjście.
Krok 3: Marszałek odprowadzi wiernego do wyjścia
kościoła.
Krok 4: Marszałek skieruje następną osobę do odpowiedniego miejsca w ławce i przypomina mu, że prywatna
modlitwa jest ograniczona do 20 minut.

Krok 6: Marszałek da taktowne ostrzeżenie wiernemu, na pięć minut przed upływem czasu na jego prywatną
modlitwę.

Po prywatnej modlitwie i nabożeństwach
ZADNIE # 1
Dezynfekcja kościoła

Krok 1: Należy zdezynfekować wszystkie ławki i klęczniki, które były używane, stosując się do zasad zawartych w
Poradniku dezynfekcji

Krok 2: Należy zdezynfekować wszystkie drzwi kościoła, które były używane, stosując się do zasad zawartych w
Poradniku dezynfekcji
Krok 3: Należy zdezynfekować wszystkie krzesła i ławki, które były używane, stosując się do zasad zawartych w
Poradniku dezynfekcji

Krok 4: Po wyjściu wszystkich uczestników, należy zdezynfekować łazienki stosując się do zasad zawartych w
Poradniku dezynfekcji
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Lista kontrolna
Prywatna modlitwa i nabożeństwa

Ustalanie harmonogramu prywatnej modlitwy i adoacji
ZADANIE

Ukończyć

Określenie czasu otwarcia kościoła na
prywatną modlitwę i adorację.

Wykonano :

Powiadomienie parafian o harmonogramie
i wytycznych dotyczących prywatnej
modlitwy i adoracji

OPIS

Wykonano :

Przygotowanie do prywatnej modlitwy i adoracji
ZADANIE

Ukończyć

Umieszczenie znaczników na podłodze,
dla zachowania dystansu społecznego

Wykonano :

Umieszczenie znaczników w ławkach dla
zachowania dystansu społecznego

Wykonano :

OPIS

Przeprowadzenie prywatnej modlitwy i adoracji
ZADANIE

Ukończyć

OPIS

Powitanie wiernych przez marszałków

Wykonano :

Musi zachować dystans
społeczny 6 stóp

Marszałkowie zapewnią odpowiednie
środki bezpieczeństwa
• Maseczki / osłony twarzy
• Pytanie obecnych o stan zdrowia /
gorączkę
• Dezynfekcja rąk
Marszałkowie poinformowali wiernych, iż
powinni pozostawać na swoich miejscach
zachowując dystans społeczny

Wykonano :

Wykonano :

Marszałkowie przyprowadzają pierwszą
grupę wiernych do ławek z oznakowanymi
miejscami

Wykonano :

Marszałek skieruje pierwszą osobę do
odpowiedniego miejsca w ławce i
przypomina jej, że prywatna modlitwa jest
ograniczona do 20 minut.

Wykonano :
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Jeśli konieczne, po 20 minutach
marszałek taktownie powie modlącemu
się, że czekają inne osoby i poprosi go o
wyjście.
Marszałek skieruje modlącego się do
wyjścia
Proces jest powtarzany w przypadku
każdej pozostałej osoby

Wykonano :

Musi zachować dystans
społeczny 6 stóp

Wykonano :
Wykonano :

Marszałek da taktowne ostrzeżenie
wiernemu, na pięć minut przed upływem
czasu na jego prywatną modlitwę.

Wykonano :

Marszałek odprowadzi pozostałych
wiernych do wyjścia kościoła

Wykonano :

Po prywatnej modlitwie i adoracji
ZADANIE

Wykonanie

Dezynfekcja ławek i klęczników

Wykonano :

Dezynfekcja drzwi kościoła

Wykonano :

Dezynfekcja łazienek po opuszczeniu
kościoła przez wszystkich wiernych

Wykonano :
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OPIS
Zastosowanie się do zasad
zawartych w Poradniku
dezynfekcji
Zastosowanie się do zasad
zawartych w Poradniku
dezynfekcji
Zastosowanie się do zasad
zawartych w Poradniku
dezynfekcji
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